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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen sesungguhnya (True 

Experimental Research) dengan desain penelitian The Post Test Only Control 

Group Design. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang, pada bulan April 2018. Pengujian parameter kualitas 

selai rumput laut Eucheuma cottonii Doty. yang terdiri dari: 

a. Uji kadar air dilakukan di Laboratorium Peternakan dan Nutrisi Universitas 

Muhammadiyah Malang 

b. Uji kadar gula total dilakukan di Laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan Universitas Brawijaya 

c. Uji total padatan terlarut dilakukan di Laboratorium Ilmu Teknologi Pangan 

Universitas Muhammadiyah Malang 
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d. Uji organoleptik (warna, aroma, rasa, dan tekstur) dilakukan di 

Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Malang 

 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumput laut Eucheuma cottonii 

Doty. yang diolah menjadi selai. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada di dalam populasi (Sugiyono, 2015). 

3.3.3 Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumput laut Eucheuma 

cottoni Doty. kering yang diolah menjadi selai diperoleh dari Sumenep Madura. 

Rumput laut yang digunakan sebagai sampel diidentifikasi terlebih dahulu di 

Laboratorium Pusat Universitas Islam Malang untuk memastikan bahwa spesies 

yang digunakan adalah Eucheuma cottonii Doty. yang dibuktikan dengan surat 

legalitas dari laboratorium. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi gula aren yaitu 0% 

(perlakuan kontrol), 30%, 40%, 50%, 60 %, dan 70%. 
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b. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas selai rumput laut yang 

terdiri dari kadar air, kadar gula total, total padatan terlarut, dan organoleptik 

(warna, aroma, rasa, dan tekstur).  

c. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah jenis rumput laut yang 

digunakan yaitu Eucheuma cottonii Doty. kering, jumlah bubur rumput laut yang 

digunakan dalam pembuatan selai yaitu 200 gram, jenis gula yang digunakan 

dalam pembuatan selai yaitu gula aren, jumlah penambahan asam sitrat yaitu 1,5 

gram, suhu pemasakan ± 95oC, dan waktu pemasakan 20 menit. 

 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah: 

a. Konsentrasi gula aren yaitu perbandingan antara volume gula aren dengan 

volume air. Konsentrasi gula aren yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 0% (perlakuan kontrol), 30%, 40%, 50%, 60%, dan 70%.  

b. Kualitas adalah tingkat baik buruknya selai rumput laut Eucheuma cottonii 

Doty. yang dihasilkan dilihat dari parameter: 

1. Kadar air yaitu kandungan air di dalam bahan pangan yang keberadaannya 

dapat mempengaruhi daya tahan makanan terhadap serangan mikroba. 

Kadar air yang terdapat di dalam bahan pangan seperti selai sangat berperan 

untuk menjaga konsistensi tekstur (Fahrizal & Fadhil, 2014). 
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2. Kadar gula total yaitu kandungan gula dalam suatu produk yang berasal dari 

gula (sukrosa), glukosa, dan gula invert (fruktosa dan glukosa) (Mutia & 

Yunus, 2016). 

3. Total padatan terlarut (TPT) yaitu suatu ukuran kandungan kombinasi dari 

semua zat-zat anorganik dan organik yang terdapat di dalam suatu bahan 

makanan (Fahrizal & Fadhil, 2014). 

4. Uji organoleptik yaitu suatu cara penilaian dengan memanfaatkan panca 

indera manusia untuk mengamati tekstur, warna, bentuk, aroma, dan rasa 

dari suatu produk makanan, minuman, ataupun obat (Ayustaningwarno, 

2014). Uji organoleptik dilakukan terhadap parameter warna, aroma, rasa, 

dan tekstur. Uji organoleptik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

hedonik (uji kesukaan) terhadap 25 panelis tidak terlatih. Panelis diminta 

memberi tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau ketidaksukaan 

terhadap produk pangan. Tingkat-tingkat kesukaan disebut sebagai skala 

hedonik (Setyaningsing, Apriyantono, & Sari, 2010; Lestari & Susilawati, 

2015). Uji kesukaan berkaitan langsung dengan daya terima konsumen 

terhadap produk tersebut. Skor untuk uji kesukaan yaitu skor 1 untuk 

kategori sangat tidak suka, skor 2 untuk kategori tidak suka, skor 3 untuk 

katagori agak suka, skor 4 untuk katagori suka, dan skor 5 untuk kategori 

sangat suka (Setyaningsing et al., 2010 Ramadhani et al., 2017). 
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3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

1. Alat: 

Alat yang digunakan dalam pembuatan selai rumput laut Eucheuma cottonii 

Doty. dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Alat pembuatan selai rumput laut Eucheuma cottonii Doty. 

Alat Jumlah 

Timbangan digital merek “AJ SERIES” 1 buah 

Blender  merek “Philips” 1 buah 

Sendok 3 buah 

Pengaduk 1 buah 

Panci ukuran 20 cm 1 buah 

Panci ukuran 42 cm 1 buah 

Saringan 1 buah 

Gelas ukur 100 ml 1 buah 

Kompor  merek “Rinnai” 1 buah 

Tabung gas 1 buah 

Termometer 1 buah 

Stopwatch 1 buah 

Botol selai 24 buah 

Kertas label 1 pack 

Baskom  1 buah 

Kamera HP OPPO A37F 1 buah 

 

2. Bahan: 

Bahan yang diginakan dalam pembuatan selai rumput laut Eucheuma 

cottonii Doty. dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Bahan pembuatan selai Rumput Laut Eucheuma cottonii Doty. 

Bahan Jumlah 

Rumput laut Eucheuma cottonii Doty. kering 4 kg 

Air 4,8 liter 

Gula aren merek “Nira Murni Gula Aren” 4000 gram 

Asam sitrat 36 gram 

    

3.5.2 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan acak lengkap (RAL) nonfaktorial. Konsentrasi gula aren yang 
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digunakan dalam pembuatan selai rumput laut Eucheuma cottonii Doty. terdiri 

dari: 

K1 = konsentrasi gula aren 0% (perlakuan kontrol) 

K2 = konsentrasi gula aren 30% 

K3 = konsentrasi gula aren 40% 

K4 = konsentrasi gula aren 50% 

K5 = konsentrasi gula aren 60% 

K6 = konsentrasi gula aren 70% 

Penentuan pengulangan dalam penelitian ini didasarkan pada persamaan 

sebagai berikut (t - 1) (r - 1) ≥ 15 

Keterangan: t = Treatment (jumlah perlakuan) 

         r =  Replikasi (jumlah ulangan) 

t dalam penelitian ini adalah 6, maka:  

(t - 1) (r - 1) ≥ 15 

(6 - 1) (r - 1) ≥ 15 

5 (r - 1)        ≥ 15 

5r – 5           ≥ 15 

5r                 ≥ 15 + 5 

5r                 ≥ 20 

r                   ≥ 4 

Berdasarkan persamaan tersebut pengulangan dalam penelitian ini dilakukan 

sebanyak 4 kali pada masing-masing perlakuan, sehingga ragam unit eksperimen 

dalam penelitian ini terdiri dari: 
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K1   K11, K12, K13, K14 

K2  K21, K22, K23, K24 

K3  K31, K32, K33, K34 

K4  K41, K42, K43, K44 

K5  K51, K52, K53, K54 

K6  K61, K62, K63, K64 

Setiap petak pada RAL nonfaktorial memiliki sifat homogen sehingga 

penempatan setiap unit eksperimen pada petak dilakukan dengan cara acak. Denah 

RAL nonfaktorial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 7. Denah Rancangan Acak Lengkap (RAL) nonfaktorial  

K34 K41 K22 K44 

K52 K24 K53 K13 

K12 K63 K42 K62 

K23 K54 K31 K21 

K61 K11 K64 K32 

K43 K33 K14 K51 

 

3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

1. Identifikasi Rumput Laut Eucheuma cottonii Doty. 

Identifikasi rumput laut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa 

spesies rumput laut yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eucheuma 

cottonii Doty. Tahapan identifikasi rumput laut Eucheuma cottonii Doty. adalah 

sebagai berikut. 

a. Menyiapkan rumput laut Eucheuma cottonii Doty. yang diperoleh dari 

Sumenep Madura. 

b. Membawa rumput laut Eucheuma cottonii Doty. ke laboratorium Pusat 

Universitas Islam Malang untuk dilakukan identifikasi. 
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c. Melakukan indentifikasi rumput laut Eucheuma cottonii Doty. Hasil 

identifikasi yang telah dilakukan dibuktikan dengan surat legalitas dari 

Laboratorium. 

2. Sterilisasi Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan selai rumput laut Eucheuma 

cottonii Doty. disterilisasi terlebih dahulu dengan tahapan sebagai berikut. 

a. Mencuci alat-alat yang akan digunakan dalam pembuatan selai dengan 

menggunakan sabun hingga bersih kemudian membiarkan hingga kering. 

b. Menyiapkan panci dan mengisi air pada panci. 

c. Memanaskan air hingga mendidih. 

d. Mengukus alat-alat berbahan dasar kaca pada suhu 100oC selama 30 menit. 

e. Mengangkat dan meniriskan alat-alat yang telah disterilisasi. 

3. Pembuatan Selai Rumput Laut Eucheuma cottonii Doty. 

Menurut Wonggo (2010) tahap pembuatan selai rumput laut Eucheuma 

cottonii Doty. terdiri dari. 

a. Menyiapkan rumput laut Eucheuma cottonii Doty. kering yang diperoleh 

dari Sumenep Madura. 

b. Mencuci rumput laut Eucheuma cottonii Doty. kering hingga bersih. 

c. Merendam rumput laut Eucheuma cottonii Doty. kering dengan air selama 3 

hari dan mengganti air perendaman pada pagi dan sore hari. 

d. Meniriskan rumput laut Eucheuma cottonii Doty. setelah dilakukan 

perendaman. 
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e. Membuat bubur rumput laut dengan cara menghaluskan 100 gram 

Eucheuma cottonii Doty. menggunakan blender selama 1 menit dengan 

menambah air 50 ml. 

f. Menimbang bubur rumput laut Eucheuma cottonii Doty. 200 gram, asam 

sitrat 1,5 gram, dan gula aren sesuai perlakuan yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

g. Memasak selai rumput laut dengan mengambil 200 gram bubur rumput laut 

Eucheuma cottonii Doty. dan menambahkan air 148,5 ml, asam sitrat 1,5 

gram, serta gula aren sesuai dengan perlakuan. Waktu dan suhu pemasakan 

selai rumput laut mengacu pada penelitian Dewi et al. (2010) yaitu 

pemasakan dilakuan selama 20 menit dengan suhu ± 95oC. 

h. Pengisian selai ke dalam botol selai dengan cara pengisian panas (hot 

filling). 

4. Pengujian Kualitas Selai Rumput Laut Eucheuma cottonii Doty. 

Pengujian parameter kualitas selai rumput laut Eucheuma cottonii Doty. 

terdiri dari. 

a. Uji kadar air (SNI – 2891 – 1992 Butir 5.1) 

Prinsip pengujian kadar air adalah kehilangan bobot pada pemanasan 105oC 

dianggap sebagai kadar air yang terdapat pada contoh. Tahap pengujian kadar air 

adalah sebagai berikut: 

1) Menimbang sampel sebanyak 1-2 gram pada botol timbang tertutup yang 

telah diketahui beratnya. 

2) Mengeringkan dalam oven pada suhu 105oC selam 3 jam. 
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3) Mendinginkan dalam desikator dan menimbang, perlakuan ini diulang 

hingga mencapai berat konstan. 

4) Melakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut: 

Kadar air (%) = 
W

W1
 x 100% 

Keterangan: 

W = berat sampel sebelum dikeringkan (gram) 

W1 = berat sampel setelah dikeringkan (gram) 

b. Uji kadar gula (Metode Anthrone) 

Tahapan uji kadar gula total terdiri dari. 

1) Pembuatan kurva standar 

Pembuatan kurva standar dilakukan dengan cara memasukkan 0,0 (blanko); 

0,2; 0,4; 0,8; 1 ml larutan glukosa standar ke dalam tabung reaksi. 

Menambahkan aquades sampai total volume larutan masing-masing tabung 

menjadi 1 ml. Menambahkan 5 ml pereaksi anthrone ke dalam masing-

masing larutan pada tabung reaksi. Menutup tabung reaksi dengan 

aluminium foil dan mencampur hingga merata. Memanaskan pada 

waterbath 100oC selama 12 menit. Mendinginkan dengan cepet 

menggunkan air mengalir. Memindahkan dalam kuvet kemudian dilakukan 

pembacaan absorbansinya pada panjang gelombang maksimum dan 

membuat hubungan antara absorbansi dengan mg glukosa. 
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2) Penetapan gula pada sampel 

Penetapan konsentrasi gula total yang terkandung dalam sampel dilakukan 

pada 1 ml sampel yang telah diencerkan dalam tabung reaksi dengan cara 

yang sama seperti pada pembuatan kurva standar (Sartika, 2011). 

c. Uji total padatan terlarut (SNI 3746:2008) 

Pengujian total padatan terlarut dilakukan dengan menggunakan 

refraktometer. Tahap pengujian total padatan terlarut adalah sebagai berikut. 

1) Menimbang 40 gram sampel ke dalam gelas piala dan menambahkan 100 ml 

sampai 150 ml air. Memanaskan hingga mendidih selama 2 menit sampai 3 

menit, mengaduk, dan mendinginkan. Membiarkan 20 menit kemudian 

menimbang dan menyaring. 

2) Membersihkan permukaan prisma refraktometer lalu mengeringkan. 

3) Meneteskan 1 tetes air ke prisma refraktometer untuk menentukan titik nol 

atau digunakan sebagai koreksi. 

4) Mengambil larutan sampel dan mengatur suhu yang diinginkan. Meneteskan 

(2 sampai 3 tetes) larutan sampel ke dalam prisma refraktometer, membuat 

larutan menyebar ke permukaan prisma dan segera atur tombol untuk 

mengatur prisma.  

5) Membaca refraktometer. 

6) Melakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut: 

% padatan terlarut = 
(P ×m1)

m0
 x 100% 

Keterangan: 

P = padatan terlarut yang diencerkan (%) 



38 

 

 

m0 = bobot contoh sebelum dilarutkan (gram) 

m1 = bobot contoh setelah dilarutkan (gram) 

d. Uji organoleptik 

Uji organoleptik dilakukan terhadap parameter warna, aroma, rasa, dan 

tekstur selai rumput laut Eucheuma cottonii Doty. Uji organoleptik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji hedonik (uji kesukaan) terhadap 25 

panelis dengan kategori tidak terlatih. Panelis yang dipilih adalah panelis 

reprsentatif, yaitu panelis yang sudah mengenal dan pernah mengkonsumsi 

produk selai serta mempunyai kepekaan (sensitivitas) yang normal dalam arti 

organ-organ pembau dan perasa bekerja normal (kondisi tubuh sehat, tidak sakit 

gigi, dan tidak sariawan). Panelis diminta memberi tanggapan pribadinya tentang 

kesukaan atau ketidaksukaan terhadap selai rumput laut Eucheuma cottonii Doty. 

Skor untuk uji kesukaan yaitu skor 1 untuk kategori sangat tidak suka, skor 2 

untuk kategori tidak suka, skor 3 untuk katagori agak suka, skor 4 untuk katagori 

suka, dan skor 5 untuk kategori sangat suka (Setyaningsih et al., 2010; Ramadhani 

et al., 2017). Tahapan uji organoleptik terdiri dari. 

1) Mempersiapkan panelis dan bahan yang akan diuji. 

2) Meletakkan bahan pada wadah dan meletakkannya di atas meja. 

3) Memberi penjelasan kepada panelis tentang hal yang akan diuji, cara 

pengujian, dan tujuan pengujian. 

4) Memberikan lembar penilaian uji organoleptik kepada panelis. 

5) Mempersilahkan panelis untuk mengamati warna, mencium aroma, 

mencicipi rasa, dan mengamati tekstur selai rumput laut Eucheuma cottonii 
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Doty. pada setiap perlakuan mulai dari ulangan pertama hingga ulangan 

keempat. Setelah mencicipi rasa dari setiap perlakuan, panelis dipersilahkan 

berkumur dengan air mineral untuk menghilangkan atau menetralisir rasa 

pada perlakuan sebelumnya. 

6) Mempersilahkan panelis untuk mengisi lembar penilaian uji organoleptik 

yang telah disediakan. 

5. Kajian Implementasi Penelitian Sebagai Sumber Belajar  

Kajian Implementasi penelitian sebagai sumber belajar dilakukan dengan 

menganalisis dokumen perangkat pembelajaran. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan observasi eksperimen yaitu teknik pengumpulan data secara langsung 

dengan mengamati dan mencatat aktivitas yang sedang berlangsung. Observasi di 

laboratorium difokuskan pada obyek perlakuan yaitu variabel terikat yang terdiri 

kadar air, kadar gula total, total padatan terlarut, dan organoleptik (warna, aroma, 

rasa, dan tekstur) selai rumput Eucheuma cottonii Doty. Data yang diperoleh 

disajikan dalam Tabel Data Hasil Observasi (Lampiran 1). 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Data parameter kualitas selai rumput laut Eucheuma cottonii Doty. yang 

terdiri dari kadar air, kadar gula total, dan total padatan terlarut dianalisis dengan 

one way Anova menggunakan SPSS 21.0. Sebelum dilakuan analisis one way 
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Anova dilakukan uji normalitas menggunakan uji normalitas Shapiro Wilk untuk 

mengetahui kenormalan data dan dilanjutkan dengan uji homogenitas untuk 

mengetahui varian data homogen. Setelah data berdistribusi normal dan homogen, 

maka dapat dilanjutkan uji one way Anova untuk mengetahui pengaruh berbagai 

konsentrasi gula aren terhadap kualitas (kadar air, kadar gula total, dan total 

padatan terlarut) selai rumput laut Eucheuma cottonii Doty., jika terdapat 

pengaruh dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf signifikansi 5% untuk 

mengetahui perbedaan antar perlakuan dan perlakuan terbaik. Data uji 

organoleptik yang terdiri dari warna, aroma, rasa, dan tekstur dianalisis dengan 

menggunakan uji Kruskal Wallis. Kajian implementasi penelitian sebagai sumber 

belajar dilakukan dengan menganalisis dokumen perangkat pembelajaran. 
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